Přehled bohoslužeb a ohlášky
DEN

POZNÁMKA

neděle
5. 01.

Slavnost Zjevení Páně
žehnání zlata, křídy a
kadidla

MÍSTO
Rousínov
Rousínovec
Velešovice

5. leden 2020 – 12. ledna 2020
ČAS
800
30

9
1100

ÚMYSL
mše sv. za Františku Novákovu, manžela a duše
v očistci
mše sv. za rodící Lavičkovi a jejich sourozence
mše sv. za živou a + rodinu Mazlovu, duše v očistci a
celý rod s prosbou o Boží požehnání a Boží
milosrdenství

pondělí
6. 02.

Pondělí není úřední den

rekolekce

Habrovany zámek
návštěva

úterý
7. 01

Velešovice

1800

mše sv. za rodinu Ryšánkovu, duše v očistci a celý rod

Velešovice

1500

Rozloučeni v kostele s paní Růženou Mátlovu

Rousínov

1800

mše sv. za + Drahomíru Horníkovu

Rousínovec

1800

mše sv. za farníky

Kr. Vážany

1600

modlitební setkání s písněmi chval

Rousínov

800

mše sv. za Oldřicha a Antonína Homolovy, živou a +
rodinu, a poděkovaní za 70 let života

Rousínovec

930

mše sv. za Zdenku a Bohuslava Markovi a za živou a +

Velešovice

1100

rodinu
mše sv. za Stanislava Honka, manželku, dvoje rodiče a

středa
8. 01.
čtvrtek
9. 01.
pátek
10. 01.

Bohoslužba pro děti a
mládež

sobota
11. 01.
neděle
12. 01.

Svátek Křtu Páně

sourozence













Vždy před mší sv. je příležitost ke zpovědi.
Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
Můžete si zakoupit kalendáře na rok 2020. Cena je 69Kč.
Velešovice: V pondělí scholička pro děti v 18.00 u Mazlů. Ve středu mše svatá s dětskou katechezí po mši
svaté Modlitby Matek za děti. V pátek 10. 1. v 18.00 společná modlitba za rodiny
Setkání farní pastorační rady bude v pátek 10. 1. 2020 po mši svaté na faře.
Setkání biřmovanců bude v pátek 17. 1. a 24. 1. po mši svaté na faře.
V neděli 5. 1. v 18.00 na ČT 1 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT PRO KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Zveme na modlitební setkání s písněmi chval, které se bude konat v sobotu 11. ledna od 16 hodin v kostele
v Královopolských Vážanech.
Oblastní charita Hodonín a město Rousínov zvou na slavnostní příjezd Tří králů do Rousínova, který
proběhne v úterý 7. ledna ve 13 hodin k městskému úřadu na Sušilově náměstí. Tři krále bude
doprovázet velbloud, koně a zahraje dechová hudba. Jejich příjezdem bude zahájena tradiční celostátní
Tříkrálová sbírka.
Zveme na kurz Alfa ve Slavkově – na deset společně strávených příjemných večerů, pro hledající i pro
vás věřící. Pozvěte své známé nebo příbuzné, můžete je doprovodit. Zahájení ve čtvrtek 9. ledna v 19
hodin v Domě svaté Rodiny ve Slavkově. Přijďte vyzkoušet jaké je to mluvit o Bohu s milými lidmi, v
hezkém prostředí. Můžete nezávazně zkusit první večer a pak popřípadě pokračovat. Prosíme o brzké
přihlášení z důvodu přípravy sálu a večeře (725 911 860 nebo alfa.slavkov@gmail.com).

Římskokatolická farnost Rousínov – Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov P. Ondřej, farář; Email: rousinov@dieceze.cz
mobil: 604 487 737. (volejte prosím mezi 9 a 16 hod). Pondělí není úřední den. Volejte jen vyřídit naléhavou věc.

